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Věc: informace pro vedení 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova 183 a rodiče dětí 3., 4. a 5. třídy
Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného dalšího výskytu
koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Třeboň Jeronýmova 183 prosíme předat informaci rodičům
dětí 3., 4. a 5. třídy této školy.
V 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova 183 je nařízena karanténa u dětí 3., 4. a 5. třídy.
Vzhledem k dalšímu výskytu koronaviru je u dětí ze 3., 4, a 5. třídy, které byly v MŠ 1. 2. 2021
nařízena (prodloužena) karanténa do 11. 2. 2021 včetně.
Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu od 6. 2. do 11. 2. 2021. Je
nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o
vystavení el. žádanky na odběr (PCR). Žádanka jde elektronickou cestou do všech
odběrových míst.
Na odběr musí rodiče děti objednat sami.
Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které byly ve 3., 4. a 5. třídě MŠ dne 1. 2. 2021 a
a které již byly na odběru do 4. 2. 2021 a výsledek byl negativní a dále u těch dětí, které dosud
na odběru nebyly a které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.
Povinnost testování vyplývá z Mimořádného opatření MZČR ze dne 24. 9. 2020.
Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený
v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí
(včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků
onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra.
Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné
informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez
objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14
hod.).

MUDr. Lenka Weinerová
vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

Strana 2 / celkem 2

